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Sammanfattning  

Bakgrund: Palliativ vård är vård som ges när bot inte är möjlig och där inriktningen 

blir stödjande med fokus på helhetsvård enligt de fyra hörnstenarna: 

symtomlindring, teamarbete, närståendestöd och kommunikation. Demens 

är ett samlingsnamn för diagnoser som orsakas av hjärnskador. Demens 

delas vanligen in i tre faser. Den tredje fasen beskrivs som svår och den 

sjuke närmar sig livets slutfas varför palliativ vård bör vara den inriktning 

vården ska ha för att lindra symtom och öka livskvalitet för denna 

patientgrupp. Vården av personer med demenssjukdom bör ske med ett 

personcentrerat förhållningssätt där livsberättelsen hjälper sjuksköterska 

och omsorgspersonal att göra omvårdnaden mer personlig. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka och beskriva sjuksköterskors roll och 

erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i livets sista tid. 

Metod: 
Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. 

Nio sjuksköterskor intervjuades med hjälp av en semi-strukturerad 

frågestruktur och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

Resultat: Resultatet från intervjuerna utmynnade i två kategorier sjuksköterskan har 

en stödjande roll och sjuksköterskan och teamarbetet och redovisades 

utförligt genom åtta sub-kategorier där sjuksköterskornas erfarenheter 

beskriver att de ser sig som stödjande och uppfinningsrika. Men också att 

det är roligt, ansvarsfullt och svårt. 

Diskussion: Delar av resultatet har diskuterats utifrån aktuell forskning och 

McCormack & McCance´s (2006) mid-range theory för personcentrerad 

omvårdnad. I resultatet framkom att sjuksköterskornas erfarenheter av att 

vårda utgår mycket ifrån ett personcentrerat arbetssätt. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, demens, sjuksköterskan, erfarenheter 

 



 
 

 
 

 

Abstract  

Background Palliative care is a care provided when cure is not possible and the focus 

will be supportive, focusing on holistic care according to the four 

cornerstones, symptom relief, teamwork, support to caregivers and 

communication. Dementia is a collective name and a diagnosis of a 

number of symptoms caused by brain damage. Dementia is usually divided 

into three phases where the third is described as severe and when the sick 

approaches the final phase of life, and palliative care should be the obvious 

focus on care to relieve symptoms and increase the quality of life for this 

patient group. The care of the dementia should be done with a person-

centered approach where the life story help nurses and caregivers to make 

nursing more personal. 

Aim: The purpose of the study was to investigate and describe nurses' role and 

experiences of caring for persons with dementia in the last days of life. 

Method: The method chosen was a qualitative interview study with descriptive 

design. Nine nurses were interviewed using a semi-structured 

questionnaire and the material was analyzed with qualitative content 

analysis. 

Results: The outcome of the interviews resulted in two categories of The nurse has 

a supporting role and the nurse and teamwork, and were detailed in eight 

sub-categories where the nurses experience describes that they regard 

themselves as supportive and inventive. But also that it is fun, responsibly 

and difficult. 

Discussion: Parts of the result has been discussed based on current research and 

McCormack & McCance's (2006) mid-range theory for person-centred 

nursing. The result was that the nurses' experiences of caring are based on 

a person-centred approach. 

Keywords: Palliative care, dementia, nurse, experiences 
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1. Inledning  

Till palliativa sektionen, det som också organisatoriskt är den specialiserade palliativa vården 

i det län där jag arbetar, kommer dagligen flera remisser för bedömning och ställningstagande 

till palliativ vård. Allmän palliativ vård sköts av kommunerna och primärvården och den  

specialiserade palliativa vården sköts av landstinget/regionen. Remisser inkommer rörande 

patienter med blandade diagnoser, den överväldigande majoriteten är olika former och grader 

av cancersjukdomar. Det som sällan kommer till palliativa sektionen för bedömning är 

remisser på patienter som fått diagnosen demenssjukdom. Detta har väckt mitt intresse, vad 

beror det på? En förklaring kan vara att patienter med demenssjukdom ofta finns inom den 

kommunala verksamheten, på vård eller omsorgsboende eller i hemmet med stöd av  

hemtjänst och/eller hemsjukvård. Jag är intresserad av att ta reda på om sjuksköterskor som 

arbetar på vård och omsorgsboende upplever att de har tillfredsställande kunskaper för att 

kunna vårda denna patientgrupp med ibland komplexa behov? Hur upplever sjuksköterskan 

vården för personer med demenssjukdom i livets slutskede? Får dessa personer allt de 

behöver utifrån en personcentrerad vård av symtomlindring, omsorg och vård? 

 

2. Bakgrund  

2.1 Palliativ vård   

Ordet palliativ kommer från latinets Pallium och betyder mantel, kappa, något som skyddar 

och svepas in i. Begreppet palliativ vård står således för en vård som är omhöljande/stödjande 

och lindrande i ett skede när sjukdom inte längre kan botas utan inriktningen på vården har 

ändrats till att verka för högsta möjliga livskvalitet (Widell, 2016). Fokus flyttas från att vara 

kurativ till att lindra symtom och existentiellt stödja patient och närstående under livets 

slutskede. Målet med palliativ vård är att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, 

noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella 

problem (Axelsson, 2016; Socialstyrelsen, 2013a).  

Palliativ vård brukar ibland delas in i en tidig och en sen fas där den tidiga fasen kan 

sträcka sig över lång tid och inleds av ett diagnostiserande där den sjuke har en obotbar 

fortskridande sjukdom. Målet i den tidiga fasen kan vara att ge livsförlängande behandling 

tillsammans med bästa möjliga livskvalitet för den sjuke och dess närstående. I den sena fasen 

som oftast är mycket kortare ändras inriktningen till att lindra den sjukes lidande och 

åstadkomma så bra livskvalitet som möjligt. Övergången från kurativ vård till palliativ vård, 

liksom övergång från tidig fas till sen fas eller vård i livets slutskede brukar kallas 
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brytpunkter. Det är viktigt att i dessa brytperioder ha samtal med både den som är sjuk och 

dennes närstående om vad den nya inriktningen innebär (Widell, 2016).  

I Sverige finns idag olika vårdnivåer inom palliativ vård. Allmän palliativ vård ges till 

patienter vars behov av vård kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och 

kompetens inom palliativ vård. Specialiserad palliativ vård är vård som ges patienter med 

komplexa symtom eller problem och utförs av multiprofessionella team med särskild 

kompetens och kunskap inom palliativ vård (Socialstyrelsen. 2013a). Den palliativa vården 

ges i olika former och på olika platser, dels på sjukhus på slutenvårdsavdelningar, i hemmen 

med insatser från kommun, primärvård och sjukhusteam och dels ges palliativ vård på 

kommunens vård och omsorgsboenden (ibid). 

För att kunna hjälpa patienten att nå bästa möjliga livskvalité är det viktigt med ett 

förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att uppmärksamma 

såväl psykiska, existentiella och sociala problem och att de kan påverka fysiska symtom. 

(Strang, 2012). Palliativ vård och dess vårdfilosofi bygger på den palliativa vårdens 

hörnstenar. Den första hörnstenen är symtomlindring, där syftet är att förebygga och lindra 

symtom utifrån helhetsperspektivet på människan. Den andra hörnstenen är närståendestöd 

som skall bestå av såväl praktiskt stöd som samtalsstöd till närstående både under 

sjukdomstid och strax efter den sjukes bortgång i form av efterlevnadssamtal. Teamarbete ses 

som den tredje hörnstenen vilket innebär ett teambaserat arbetssätt för att tillgodose patientens 

och familjens olika behov och skapa trygghet. Den sista hörnstenen handlar om 

kommunikation och relation (Strang, 2012; Widell, 2016). Palliativ vårdfilosofi och dess 

förhållningssätt överensstämmer med Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg av 

personer med demenssjukdom (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013; Socialstyrelsen, 2017). 

Detta ses exempelvis hos stiftelsen Silviahemmet där palliativ vårdfilosofi är en integrerad del 

av verksamheten för demensvård, med mål att tillgodose högsta möjliga livskvalitet för 

person med demenssjukdom och dennes närstående ( svensk demenscentrum, u.å,a). 

 

2.2 Demens  

Demens orsakas av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Med normal 

åldersförändring menas här minnesstörning eller minnesproblem som ofta kommer med ålder 

och som är övergående ”glömska” (Demensförbundet, u.å). Vid åldersrelaterad glömska kan 

personen komma ihåg och lära sig nya saker även om det ibland går långsammare än vad det 

gjort tidigare. Den intellektuella prestationen är i princip den samma som den varit tidigare 
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men personen behöver mer tid på sig. Förmågan att klara livets dagliga aktiviteter och sin 

ADL är intakt (Delin & Rundgren, 2007). 

Demens är en livshotande sjukdom som är associerad med komplexa behov. Patienter med 

sjukdomen demens har liknande symtombörda i form av smärta, konfusion, nedsatt aptit och 

nedstämdhet som patienter med cancer och uppskattas därför egentligen ha samma behov av 

palliativ vård som cancerpatienter (Barber & Murphy, 2011; Harris, 2007; Jordan, 2010). 

Smärtanalys och utvärdering är särskilt svårt hos den som är sjuk i demens då denne kan ha 

svårt att förstå komplexa frågeställningar och tolka information. De kan också ha svårt att 

minnas sin smärta. Utvärdering skulle därför med fördel bestå i observation av beteendet 

under fasta tider på dagen för att på så sätt kunna jämföra och förstå vilket beteende som kan 

vara uttryck för smärta (Burns & McIlfatrick, 2015; Jordan, 2010). Då den som är sjuk i 

demens i livets slutfas ofta tappat förmågan att bestämma över sig själv och är beroende av 

andra människor är det viktigt att alla insatser som kan göras för att lindra plågsamma 

symtom också görs så att den med demenssjukdom får dö värdigt (Beck-Friis, 2012). 

Olika studier visade dock att denna grupp blev mer sällan remitterad till palliativ vård än 

andra sjukdomsgrupper (Champion, 2017), de hade minskad chans att bli remitterad till 

specialiserad palliativ vård, fick sämre tillgång till palliativa mediciner inklusive 

smärtstillande som t ex opioider. Likaså blev närstående mer sällan involverade i vården i 

livets slutfas och fick mindre information och stöd (Barber & Murphy, 2011; Hongyan, & 

Osborne, 2018; McLaughlin, Brazil & Carter, 2015). Att kombinera expertis från specialiteter 

som demensvård och palliativ vård är viktigt och behövs för att på bästa sätt ”upptäcka” och 

tillgodose symtom och behov hos patienter med demenssjukdom i livets slutfas. Palliativ vård 

som ges på rätt sätt kan vara en hjälp till att lindra symtom och öka livskvalitet för denna 

patientgrupp (Barber & Murphy, 2011). Att ha allmän palliativ vård som en bas för 

omvårdnaden av den demenssjuke och vid svårare symtom göra specialiserad palliativ vård 

tillgänglig skulle för denna patientgrupp vara en vinning (Van der Steen et al., 2014). 

Demens räknas som den fjärde vanligaste dödsorsaken hos populationen 65 år och äldre 

(Barber & Murphy, 2011). En fjärdedel av Europas äldre befolkning, människor äldre än 85 

år, beräknas ha någon demenssjukdom. WHO beräknar att runt 50 miljoner människor 

världen över uppskattas ha en demenssjukdom och att ca 10 miljoner människor insjuknar 

varje år. Enligt deras beräkningar kommer antalet människor med demenssjukdom ha 

fördubblats sett över världen inom 15 år (McLaughlin et al., 2015; Van der Steen et al., 2014; 

World Health Organization [WHO], 2017). 
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2.2.1 Demenssjukdomar och dess faser  

Demens är samlingsnamnet för en rad diagnoser som orsakas av sjukdomar i hjärnan. Det kan 

yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Gemensamt är att 

minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor försämras. Kognitiva 

förmågor som språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga påverkas negativt. Oro, 

nedstämdhet och beteendeförändringar är också vanliga inslag i sjukdomsbilden. Den 

sammanlagda symtomtyngden leder till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd 

(Svenskt demenscentrum, u.å.a). Utöver detta drabbas den som är sjuk i demens ofta av 

BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Dessa symtom kan vara 

aggressivitet (i vilket det bland annat ingår rop, skrik, gråt och rastlöshet), oro, ångest, 

nedstämdhet, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och orsakar ofta stort lidande för 

framförallt den som är sjuk i demens men också för närstående och omvårdnadspersonal 

(Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens [BPSD], uå.). 

Det finns olika former av demenssjukdom och de kan förenklat delas in i  

Degenerativa demenssjukdomar där de vanligaste är  

 Alzheimers sjukdom - som kännetecknas av hjärnatrofi där sjukdomen är smygande. 

Symtombilden är till exempel svårighet att minnas nyinlärd information, minskad 

initiativförmåga, språkstörning och okoordinerade muskelrörelser och det är vanligt att 

utveckla BPSD under sjukdomsförloppet.  

 Frontotemporal demens - som ger påverkan på social kompetens, språk, personlighet 

och beteendestörning. 

 Lewy-bodydemens – som har ett flukturerande förlopp med symtom som förvirring 

synhallucinationer, svimningar, sömnstörning och depression. 

 Demens orsakad av Parkinsons sjukdom (Basun et al., 2013; Kirkevold, Brodtkorb & 

Hylen- Ranhoff, 2008). 

Vaskulär demens – som är demens orsakad av förändringar i hjärnans blodkärl där depression 

är vanligt liksom psykomotorisk förlångsamhet, känslomässig ”blödighet” och ökad förvirring 

nattetid (Ibid). 

Sekundär demens – Det finns ett sjuttiotal sjukdomar eller skador som eventuellt kan leda till 

demens, exempel på dessa är HIV och alkoholmissbruk (Svensk Demenscentrum. u.å.b; 

Kirkevold et al., 2008). 

Den allra vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom (Kirkevold et al., 2008). 
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Sjukdomsprocessen för demenssjukdom ser olika ut beroende på diagnos och kan pågå i 

många år och därför delas den vanligen in i tre faser.  

 Först en mild fas- där patienten klarar stora delar av sin vardag utan insatser från 

hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.  

 En Medelsvår/Måttlig fas –där patienten behöver tillsyn, stöd och hjälp för att klara 

sin vardag. 

 Den tredje fasen är svår demens där patienten behöver ständig tillsyn och hjälp med 

allt. När denna sista fas, svår demens, inträder börjar livets slut närma sig (Basun et 

al., 2013; Socialstyrelsen, 2017).  

Svår demens kännetecknas av förlust av funktioner och ökande tecken på att livets slut närmar 

sig. Symtom som urininkontinens, förstoppning, nedstämdhet och/eller förvirring, tilltagande 

trötthet med fler och längre sovande perioder och nedsatt aptit är vanligt. Personer i denna fas 

får allt svårare att äta och kan slutligen inte svälja alls. Det blir allt svårare att komma ur 

sängen varför den sjuke tillslut blir sängbunden. Smärta är vanligt förekommande (Barber & 

Murphy, 2011). Att identifiera livets slutfas hos en patient med demenssjukdom är ofta svårt 

(Champion, 2017; Van der Steen et al., 2014). Det är framförallt svårt att avgöra om en 

försämring i sjukdomstillståndet är en infektion, exempelvis lunginflammation som den sjuke 

allt oftare drabbas av i slutfasen och som då kan behandlas eller om sjukdomen har nått sin 

slutfas (Champion, 2017; Kirkevold et al., 2008).  

 

2.3 Sjuksköterskan i palliativ vård och demensvård  

Sjuksköterskans förhållningssätt påverkar upplevelsen av hälsa vilket är målet för omvårdnad. 

Det kan förenklat sägas att det finns två sätt att se på hälsa, det ena sättet är att se hälsa som 

motsats till sjukdom och där medicinens uppgift blir att bota och lindra. Det andra sättet är ett 

mer holistiskt perspektiv där människan ses utifrån ande, kropp och själ och att människan 

utifrån detta perspektiv har förmåga att själv avgöra vad hälsa innebär (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b).  

Centralt i sjuksköterskans roll såväl inom palliativ vård som inom demensvård är att ha ett 

förhållningssätt som speglar en personcentrerad helhetssyn på människan genom att stödja 

individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut 

(Nationellt vårdprogram för palliativ vård [NVP], 2012-2014; Socialstyrelsen, 2017).  

Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2017) har i modellen för personcentrerad 

palliativ vård, de 6 S:en, utvecklat en teoretisk modell med praktiska implikationer för vården. 



 
 

6 (45) 
 

Det centrala är utgångspunkten om att tillåtas vara den man är och få bevara sin självbild och 

identitet genom hela livet (ibid). S:n står i denna modell för Självbild (bilden av sig själv – 

själva ”kittet” som håller personen samman), Självbestämmande (speglar behovet att få vara 

en medaktör i sitt liv och ens psykologiska behov), Sociala relationer (behovet av gemenskap 

med andra), Symtomlindring (berör det fysiska lidandet och kroppsliga omvårdnaden), 

Sammanhang och val av strategier i mötet med döden (speglar andliga och existentiella 

behov, liksom behov av att få känna tillhörighet) (Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012). För att kunna utveckla ett förhållningssätt som bygger på personcentrerad 

helhetssyn behöver sjuksköterskan både erfarenhet och kompetens från olika områden vilket 

också gör att de känner sig tryggare i sin roll, detta är viktigt både inom palliativ vård och 

vård vid demenssjukdom (Dobrina,Tense & Palase, 2014).  

Vården och omsorgen om den som har en demenssjukdom bör ske genom ett 

personcentrerat förhållningssätt så att både omvårdnad och vårdmiljö blir mer personlig 

(Socialstyrelsen, 2017; Van der Steen et al., 2014). Det finns belägg för att tro att gamla vanor 

och intressen får vara bevarade genom demenssjukdomen då de funnits med länge och har 

blivit en del av den sjukes personlighet (Seiger-Cronfalk, Norberg & Ternestedt, 2018). 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan och närstående tillsammans kartlägger den sjukes 

livsmönster, värderingar och beteenden, vad har funnits sedan tidigare och vad är nytt, dels 

för att ge en riktning till personal om vad som varit viktigt i livet, vanliga önskemål och för att 

förstå beteenden. (Hongyan & Osborne, 2018; Socialstyrelsen, 2017; Van der Steen et al.,  

2014). Denna livsberättelse får sedan ligga som en grund för hur den personcentrerade 

omsorgen och bemötandet kan utformas (Socialstyrelsen, 2017). 

Att genom personcentrerad vård se varje individ ökar chanserna även för att den som är sjuk i 

demens att få känna sig hemma även om denne inte känner igen sig i miljön ( Norberg, 

Ternestedt & Lundman, 2017). Personcentrerad vård är just god vård eftersom fokus flyttas 

från själva sjukdomen till att se personen som är sjuk och att vårdandet baseras på modet att 

se och låta sig beröras av en annan människa (Bergbom, 2013). 

Kommunikation speglar våra attityder och visar hur vi har respekt för varandra. Det är 

viktigt hur vi uttrycker oss både verbalt och genom icke-verbal kommunikation och att vi 

bekräftar orden vi säger med ett förståeligt kroppsspråk (Kirkevold et al., 2008). Likaså är det 

viktigt att vara närvarande, lyssna aktivt och intresserat i samtalet (Perrin, Sheehan, Potter & 

Kazanowski, 2012). Kommunikation med person med demenssjukdom medför mer 

komplicerade samtalssituationer än kommunikation med en person vars kognitiva förmåga 

inte är nedsatt (Kirkevold et al., 2008; Van der Steen et al., 2014). Allt eftersom 
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demenssjukdomen förvärras förlorar personen sitt tal och kan få allt svårare att förstå vad 

orden betyder. Även om den som har en demenssjukdom inte kan uttrycka sig i ord är denne 

ofta känslig för icke-verbal kommunikation, varför det är viktigt att sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonal lär sig hur kroppsspråk, miner, tonläge påverkar och uppfattas. Nedsatt 

förmåga att förstå och bli förstådd skapar oro och ångest (Kirkevold et al., 2008). Den 

palliativa vårdens karaktär likväl som karaktären hos demenssjukdom gör att det är av stor 

vikt för sjuksköterskan med god kommunikation och samarbete med närstående. En stor del i 

sjuksköterskans roll handlar om att bygga förtroendefulla relationer. Att kommunicera på ett 

sätt så att patient och närstående känner tillit, vilket då ger trygghet för både patient, 

närstående och sjuksköterskan (Friedrichsen, 2012; Nunn, 2014; Perrin et al., 2012).  

Det är en viktig uppgift för sjuksköterskan att ta sig tid och visa intresse för hur den som är 

sjuk i demens verkligen mår (Kirkevold et al., 2008) liksom att det är en nyckel till god 

symtomlindring att kunna identifiera vad som är viktigt för varje individ (Nunn, 2014).  

Att arbeta med demenssjukvård innebär ett stort ansvar där sjuksköterskor spelar en stor roll 

genom att leda och organisera det multiprofessionella arbetet med omsorgspersonal, 

arbetsterapeut,  sjukgymnast och läkare tillsammans med närstående (Brorson, Plymoth, 

Örmon & Bolmsjö, 2014; Socialstyrelsen, 2017). 

 

2.4 Vård och omsorgsboende i Kommun  

Kommunerna i Sverige skall ge individuell anpassad vård och trygghet till personer dygnet 

runt på de särskilda boenden som finns och som Socialstyrelsen definierar som ”boende som 

tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av 

vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd” (Socialstyrelsen, 2013b).  

Enligt Sveriges kommuner och landsting [SKL], (2018) är det kommunerna som har 

huvudansvar för äldreomsorgen genom att bland annat bedriva verksamhet i särskilda 

boenden. Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende för service, vård och omsorg 

till personer som behöver stöd dygnet runt. I denna särskilda boendeform har kommunerna 

också övertagit ett hälso- och sjukvårdsansvar från landstinget (ibid).  

På dessa vård-och omsorgsboenden finns i regel en sjuksköterska per avdelning för personer 

med demenssjukdom. Sjuksköterskan inom vården av äldre har ett stort ansvar för att leda, 

prioritera och samordna vårdarbetet i teamet. Omvårdnaden av äldre leds av sjuksköterskan 

och omfattas av ett personcentrerat förhållningssätt där problemorienterade bedömningar 

utifrån den äldres behov och mående underlättas av en helhetssyn genom vårdteamet. Det är 
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den äldres behov av vård och omsorg som styr sjuksköterskans och vårdteamets insatser och 

genom att tillvarata den äldres livserfarenhet kan dennes identitet och välbefinnande stärkas. 

Det är också sjuksköterskans uppgift att utbilda, vägleda och stödja omsorgspersonal och 

ibland närstående när behov uppstår för att säkerställa kompetens och kontinuitet i 

omvårdnaden av den äldre (Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och svensk 

sjuksköterskeförening, uå). 

 

2.5 Problemformulering   

Palliativ vård bedrivs i olika former, både genom allmän palliativ vård vid till exempel vård-

och omsorgsboenden som är kommunernas ansvar och specialiserad palliativ vård som ofta 

innefattar inneliggande vård på specialistvårdavdelning eller specialiserad hemsjukvård. 

Dessutom ges palliativ vård idag i tidig såväl som sen fas av sjukdomsförloppet. Det som 

förenar dessa olika former är att vårdens fokus inte längre ses som kurativ utan lindrande med 

helhetsvård och livskvalitet i centrum. Hela människan får stöd till att leva med värdighet och 

största möjliga välbefinnande till livets slut. Genom de fyra hörnstenarna i palliativ vård: 

symtomlindring, teamarbete, närståendestöd och kommunikation skall patientens och 

närståendes delaktighet och mående prioriteras. Vården kring den som har en demenssjukdom 

bör ske med ett palliativt personcentrerat förhållningssätt, ändå visar studier att även om den 

som blivit sjuk i demens ofta drabbas av liknande symtombörda som patienter med cancer 

erbjuds de sällan vård från palliativ specialistvård. Att arbeta med demenssjukvård i livets 

sista tid är svårt. Personer i  en demenssjukdoms slutfas försämras ofta på ett av två sätt, 

genom långsam förlust av funktioner med tilltagande symtom som ökande trötthet, minskad 

aptit, ökad smärta. Eller genom en infektion som lunginflammation till följd av att den sjuke 

har svårt att svälja. Oavsett vilket så innebär det för sjuksköterskan ett stort ansvar att 

tillsammans med övrig omsorgspersonal upptäcka och lindra symtom i en miljö där både de 

medicinska resurserna och personalantalet är begränsade och där patienten inte kan uttrycka 

verbalt vad problemet är.  

 

3. Syfte  

Syftet med studien var att undersöka och beskriva sjuksköterskors roll och erfarenheter av att 

vårda personer med demenssjukdom i livets sista tid.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska grunden för personcentrerad vård är varje individs rätt till sin egen person. Den 

står för en respektfull inställning, att människor har förmågan att fatta rationella beslut om sin 

egen hälsa och mående (McCormack, 2003). Det är enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2016a) en vård som strävar efter att synliggöra hela personen. Vilket innebär att tillgodose 

andliga, existentiella, sociala och psykiska behov lika högt som de fysiska behoven. 

Personcentrerad vård handlar då ytterst om att synliggöra vad hälsa betyder för den enskilde 

individen och i samarbete med personen och andra professioner skapa förutsättningar så att 

hälsa främjas för just den människan. Begreppet personcentrerad vård har vuxit fram som 

omvårdnadsmodell både nationellt och internationellt (ibid). I de svenska riktlinjerna för vård 

och omsorg av personer med demenssjukdom såväl som i internationella policydokument från 

WHO och i nationella riktlinjer från bland annat USA, Australien och Norge används 

begreppet personcentrerad omvårdnad som en grund på vilken demensvård bör vila (Edberg, 

2011; Svensk sjuksköterskeförening, 2016a; WHO, 2017). 

Brendan McCormack (2003) har i sin forskning visat vikten av att det var viktigt för 

sjuksköterskan att känna och förstå patienten väl. Att förstå förväntningarna i relationen som 

fanns mellan sig som sjuksköterska och patienten och vilka effekter dessa förväntningar hade. 

Det var denna forskning som låg till grund för hans teoretiska ramverk för personcentrerad 

vård (ibid) och som senare kom att vidareutvecklas av honom själv och Tanya McCance till 

en mer anpassad modell för personcentrerad omvårdnad. Deras mid-range theory har sin 

grund i praktisk omvårdnad och förser sjuksköterskan med ett unikt perspektiv som länkar 

omvårdnad och vårdande till personcentrering (McCormack & McCance, 2006). 
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Figur 1. McCormack och McCance (2006). Development of a framework for person-centred nursing. 

s.476.  

 

 

Denna mid-range theory omfattar fyra delar:  

 Förutsättningar (den yttersta ringen, se figur1) - fokuserar på attribut hos 

sjuksköterskan som att ha yrkeskompetens, god social- och holistisk kompetens, 

holistisk närvaro, självkännedom, kunskap om kommunikation och en vilja att vårda 

efter patientens vilja. 

 Vårdmiljön (andra ringen, se figur1) - fokuserar på den kontext där omvårdnad 

levereras och att det finns personal med olika kompetens. Likaså ett delat 

beslutsfattande vilket betyder att patient och närstående inkluderas i beslut. 

 Personcentrerade processer (kronbladen i blomman, se figur1) - fokuserar på att ge 

den vård patienten behöver genom att arbeta tillsammans med patienten. Patientens 

värden är styrande. 

 Förväntat resultat (centrum av blomman, se figur1) - fokuserar på tillfredsställelsen 

av att vårda, känslan av välbefinnande hos den som blir vårdad och att få känna sig 

delaktig i vården (McCormack & McCance, 2006). 

Denna mid-range theory menar McCormack och McCance (2017) visar på komplexiteten och 

utmaningen i personcentrerad omvårdnad. Relationen och interaktionen (hur de påverkas och 
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samverkar) mellan delarna visar att det behövs välutbildade och engagerade sjuksköterskor 

för att kunna ha patienten och dennes önskan i centrum av all omvårdnad (ibid). Delar av 

resultatet i arbetet kommer att diskuteras utifrån McCormack och McCance (2006) teori om 

personcentrerad omvårdnad med fokus på sjuksköterskans perspektiv. 

 

5. Metod 

5.1 Design   

Då syftet med studien var att undersöka och förstå människors upplevelser, känslor och tankar  

valdes en kvalitativ deskriptiv forskningsdesign med induktiv ansats (Kvale & Brinkman, 

2014; Trost, 2014). Kvalitativ deskriptiv design är lämpligt när målet är att beskriva och tolka 

människors upplevelser och skapa en djupare förståelse för det som undersöks (Dahlberg, 

Dahlberg, & Nyström, 2008). Induktiv ansats lämpar sig väl när erfarenheter skall studeras 

och där nytt material framträder i analysen (Polit & Beck, 2012). Forskningsintervjuer som 

kvalitativ metod, har genomförts med syfte att ge en nyanserad beskrivning av 

sjuksköterskans subjektiva erfarenhet av att vårda personer med demenssjukdom i livets 

slutskede (Kvale & Brinkman, 2014). Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys 

(Polit & Beck, 2012).  

 

5.2 Urval  

Studien genomfördes på vård och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom.  

Urvalet var ett strategiskt urval av sjuksköterskor som arbetade inom kommunens vård och 

omsorgsboenden för personer med demenssjukdom. Ett strategiskt urval är lämpligt när 

deltagarnas erfarenhet och kunskap i ett specifikt ämne eftersträvas då det ökar möjligheterna 

till en relevant beskrivning och informationsmängd (Polit & Beck, 2012). Totalt inkluderades 

sjuksköterskor från sju vård-och omsorgsboenden med geografisk spridning i kommunen. 

Sju enhetschefer kontaktades per telefon, samtliga var positiva till att sjuksköterska/-orna i 

deras verksamhet blev tillfrågade om att delta. Samtliga enhetschefer valde att få skriftlig 

information vid samma tid som intervjun (Bilaga 1). Författaren fick namn och 

telefonnummer till sjuksköterska/-or som uppfyllde studiens inklusionskriterier med en fast 

placering/fast tjänst och minst två års erfarenhet av demensvård. Elva sjuksköterskor som var 

positiva till att delta i studien kontaktades per telefon. Två sjuksköterskor exkluderades på 

grund av för kort anställningstid. Totalt kvarstod nio sjuksköterskor, samtliga valde att få 

skriftlig information vid tid för intervjun (Bilaga 2). Sjuksköterskorna hade en genomsnittlig 
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arbetslivserfarenhet på 10 år inom demensvård, två var män och sju var kvinnor. Tid för 

intervju bokades där sjuksköterskorna fick välja tid och plats. De informerades i samband 

med detta om att intervjun skulle spelas in, att intervjun var helt frivillig (Bilaga 3) och att 

materialet efter intervjun skulle behandlas konfidentiellt och avidentifierat. Det inspelade 

intervjumaterialet raderades efter att analysen ansågs färdig arbetad. 

 

5.3 Datainsamling  

Intervjuerna var semi-strukturerade vilket innebär en kombination av strukturerat riktade 

frågor samt kompletterande frågor som samlas i en intervjuguide (Bilaga 4). Kompletterande 

frågor av typen ”Kan du beskriva ytterligare?” ”Kan du ge exempel?” används för att få fram 

ytterligare information om ämnet (Polit & Beck, 2012). Frågorna behöver inte ställas lika, ej 

heller i samma ordning utan det är samtalet inom områdets teman som styr (Banner, 2010). 

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju där författaren fick möjlighet att pröva frågorna 

och se om de gav svar som var relevant för syftet. Det gav också författaren en möjlighet att 

bekanta sig med intervjuteknik och inspelningsmaterial (ibid). Pilotstudien inkluderades inte i 

materialet. Intervjuerna hölls i ett rum avskilt från vårdavdelning för att undvika störning 

(Polit & Beck, 2012). Dessa inleddes med att intervjuaren presenterade sig själv och studiens 

syfte och det hölls ett kort samtal där informanten fick möjlighet att samla sig från dagens 

arbete och slappna av (ibid). Intervjuaren vinnlade sig om att kommunicera tydligt och lyssna 

aktivt med stor följsamhet till frågor i intervjun. Intervjuerna spelades in för att på ett så 

autentiskt sätt som möjligt fånga alla nyanser i intervjun. I anslutning till att intervjun 

avslutats skrevs en kort notering med reflektioner från intervjun ner för att eventuellt kunna 

fånga den icke-verbala kommunikationen och känslan från intervjun till analys (Banner, 

2010). Intervjumaterialet transkriberades ordagrant i avidentifierad form innan materialet 

kunde börja bearbetas och analyseras (ibid).  

 

5.4 Dataanalys  

Det insamlade materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell för 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att söka mönster i 

materialet och att som forskare röra sig från skriven data till en teoretisk förståelse, från något 

konkret till det mer abstrakta. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att tolka och granska 

texter genom att identifiera mönster och beskriva likheter och skillnader (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2017). Analysprocessen genomgår olika steg, även om författaren i 
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analysen gick ”fram och tillbaka” mellan olika steg för att försäkra sig om att allt innehåll 

tagits med. Första steget i processen är att texten genomlästes i sin helhet flera gånger för att 

på så sätt få en känsla och förståelse för materialet (Granheim & Lundman, 2004; Polit & 

Beck, 2012). Nästa steg är när meningsbärande enheter plockas ut ur texten. Granheim och 

Lundman (2004) menar att meningsbärande enheter är ord, meningar eller stycke av text 

relevant till kontexten som kan förstås i sin helhet utan kompletterande text. Det tredje steget 

innebär kondensering av meningsbärande enheter och kodning. Se (Tabell 1) nedan för att 

följa exempel på analysprocessen. Kondensering är den process där texten koncentreras och 

förkortas utan att förlora sitt innehåll och kodning är den kod/märkning som enheten får och 

som sedan ligger som grund för resterande process av analysen. Fram till och med detta steg i 

analysprocessen var hela materialet med för att inte tappa bort helheten (ibid). Koder med 

liknande innehåll och betydelse samlades i nästa steg och bildade underkategorier som speglar 

centrala delar och begrepp. Utifrån de sammanställda sub-kategorierna bildades sedan 

kategorier. Detta kallas den manifesta analysen, det uppenbara innehållet (Graneheim & 

Lundman, 2004; Lundman et al., (2017).  

I slutet av analysen framträdde ett övergripande tema ”Att vara den trygga länken” en 

genomgående känsla som sjuksköterskorna förmedlade om sig själva och sin roll och som 

tolkats av författaren utifrån att sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda personer med 

demenssjukdom ofta bestod i att vara stödjande och innehavare av kunskap men också i 

behov av nära samarbete med personal och närstående. Temat redovisas ytterligare i 

resultatsammanfattningen. 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Sub kategori Kategori Tema 

De är jättesvåra att bedöma 

för de har kanske inte 

språket, du ser bara på deras 

beteende att de inte mår bra. 

Det är ett detektivarbete att 

försöka ta reda på vad det 

är, oftast ser man de börjar 

äta sämre, det är ofta den 

långsamma nerförsbacken. 

 

Bedömningen av 

måendet är 

jättesvårt eftersom 

de inte har språket, 

detektivarbete att 

observera måendet,  

Bedöma 

måendet 

Man får vara 

lite detektiv 

Sjuksköterskan 

har en  

stödjande roll 

Att vara 

den 

trygga 

länken 

Det är väldigt kunnig 

personal här, speciellt med 

bemötande, vilket gör det 

lugnare här på dagarna, inte 

lika mycket oro, personalen 

kan hantera det på ett annat 

sätt, de ser de boende och 

de är engagerade och det är 

för dem som de är här. 

 

Kunnig personal 

som engagerar sig i 

de boende,  gott 

bemötande och är 

där för deras skull. 

Engagerade 

kunnig 

personal 

Personalens 

engagemang 

Sjuksköterskan 

och 

Teamarbetet 
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Författaren har under arbetet varit medveten om den egna rollen och sin förförståelse och har 

under hela processen försök hålla sig så nära materialet som möjligt genom att vara öppen för 

allt nytt. Enligt Dahlberg et al.(2008) är vår förförståelse någonting varje människa bär med 

sig och som forskare är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse och fundera kring 

hur den kan påverka arbetet (ibid).  

 

6. Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver i sina forskningsetiska principer individskyddskravet, där 

individer skall ges skydd mot otillåten insyn i sitt privatliv och inte utsättas för psykisk eller 

fysisk skada eller kränkning. Detta individskyddskrav konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskning. Dessa har författaren vinnlagt sig om att följa genom att delge 

information om samtycke (att informanten när som helst kan avsluta deltagandet om så 

önskas), frivillighet (att deltagandet bygger på frivillighet), konfidentialitet (att materialet 

avidentifieras och att eventuell privat information hålls säker) (Dahlberg et al., 2008; 

Vetenskapsrådet, 2002) och nyttjandet (att insamlat material inte sprids utan hålls inom ramen 

för denna uppsats) av forskningsmaterialet. Denna information har delgetts både enhetschefer 

och deltagande sjuksköterskor, både via telefon och med informationsblad (bilaga 1&2). I 

samband med denna information delgavs också en blankett för påskrift gällande deltagarens 

samtycke och frivillighet (bilaga 3). Författaren har vidare vinnlagt sig om att följa 

vetenskapsrådets riktlinjer för god forsknings ed (Vetenskapsrådet, 2007) och tagit avstånd 

från fusk och ohederlighet.  

 

7. Resultat  

Resultatet innehåller två kategorier ”Sjuksköterskan har en stödjande roll” och 

”Sjuksköterskan och teamarbetet”. Dessa har konstruerats med hjälp av åtta sub-kategorier 

(Se tabell 2). Resultatet redovisas i form av löpande text med stöd av citat från intervjuerna.  
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Tabell 2. Schematisk bild över tema, kategorier och sub-kategorier 

 

 

7.1 Sjuksköterskan har en stödjande roll  

I denna kategori ryms fyra sub-kategorier där sjuksköterskornas erfarenheter av sin roll som 

stödjande för personer med demenssjukdom beskrivs. Sjuksköterskorna beskrev att de 

behövde såväl medicinsk grundkompetens som omfattande arbets- och livserfarenhet för att 

kunna vara till stöd för patienten. Många personer med demenssjukdom hade utåtagerande 

symtom och var oroliga, vilket gjorde det extra viktigt att arbeta efter metoder som främjade 

ett gott förhållningssätt. De flesta sjuksköterskorna uttryckte att de genom sina erfarenheter 

kände sig trygga i sin roll. Flera sjuksköterskor berättade om hur de älskade sitt jobb och att 

det var roligt och lärorikt att arbeta med de som hade en demenssjukdom. Sjuksköterskorna 

beskrev att arbetet innebar både glädje och sorg. 

 

7.1.1 Man får vara lite detektiv   

För att sjuksköterskorna skulle kunna vara ett stöd i vården av person med demenssjukdom 

beskrev de att det behövdes både fantasi och kreativitet. Sjuksköterskorna uttryckte det som 

ett detektivarbete då det var svårt att bedöma hur personen mådde eftersom den som var sjuk i 

demens ofta inte kunde kommunicera verbalt. Sjuksköterskorna beskrev att när den sjuke inte 

längre förstod ords innebörd och betydelse kom kroppsspråket att bli en viktig del i 

kommunikationen, korta meningar eller enstaka ord kunde också hjälpa ibland. För 

sjuksköterskan blev det viktigt att observera beteendet och om det förändrades. 

 

”Det här är ett detektivarbete, det är därför jag säger att demensvård är så fint och så 

spännande, det gäller ju verkligen att lista ut vad är det för symtom vi har att göra med, 

varför är de irriterade och arga på oss? ” (4)  

”ATT VARA DEN TRYGGA LÄNKEN” 

1. Sjuksköterskan har en stödjande roll 2. Sjuksköterskan och teamarbetet 

 

1.1 Man får vara lite detektiv 
 

1.2 Att se den sjukes behov 
 

1.3 Att använda arbetsmetoder/verktyg ger 

bättre bemötande 
 

1.4 Ansvarsfullt och fint att få vårda 

 

 

2.1 Bra samarbete och resurser bidrar till gott 

avslut 

 

2.2 Personalens engagemang  

 

2.3 Närståendes behov av stöd 

 

 2.4 Att inte räcka till 
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Sjuksköterskorna berättade att det behövdes livserfarenhet för att kunna stödja de som var 

sjuka i demens. När den sjuke inte kunde uttrycka verbalt vad de ville eller kände behövde 

sjuksköterskan kunna ”läsa av” dem. Den sjuke visade ofta med tydliga motoriska/fysiska 

tecken att något var fel. Flera sjuksköterskor berättade om att en vankande oro hos någon som 

till synes ville bort och ut i själva verket ibland kunde betyda att denne hade ont eller behövde 

gå till toaletten. 

 

”Man behöver ha lite erfarenhet av livet överhuvudtaget för att jobba med de som är sjuka i 

demens, man behöver ha lite att referera till för att kunna förstå och hjälpa dem.”(2) 

 

En sjuksköterska beskrev att en viktig aspekt av att ge stöd var att se helheten, försöka förstå 

vad den sjuke verkligen menade och behövde. 

 

7.1.2 Att se den sjukes behov   

Sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom tydliggjordes av 

den komplexa arbetssituation de ibland befann sig i. Detta beskrevs exempelvis innebära för 

sjuksköterskan att förhålla sig till och förstå den sjukes rastlöshet, oro och behov av stöd i 

olika omvårdnadssituationer. Att försäkra sig om att de var mätta i magen, att de hade rätt 

madrass, att de hittade till toaletten då alla dessa delar var för sig kunde te sig ut som oro och 

rastlöst beteende. Likaså att den sjukes frustration ofta var kopplad till att de inte fick ihop sin 

vardag. Sjuksköterskorna menade att oron kom av att den med demenssjukdom inte mindes 

var hen var eller vad hen skulle göra. Exempelvis kunde det vara att inte komma ihåg hur 

tvålen skulle användas när man tvättade händerna eller inte kände igen tandborsten. Detta 

skapade mycket oro och ibland också aggressivitet och ångest som sjuksköterskan behövde 

förhålla sig till och vara ett stöd i. 

 

”Bara en sån sak som att inte längre kunna borsta tänderna, att plötsligt inte förstå hur man 

ska göra.”(3)  

 

Fler sjuksköterskor beskrev behovet av att skapa en lugn och kravlös miljö som främjade 

känslan av kontroll och en ”egen vrå” som viktigt för den med demenssjukdom. Genom att 

inte säga nej i onödan och inte ställa för många frågor som personen med demenssjukdom 
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inte kunde besvara kunde istället självkänslan stärkas. En sjuksköterska beskrev exempelvis 

svårigheter med att välja dryck när den sjuke inte kom ihåg vad, saft, mjölk eller öl var. De 

kunde därför inte välja vad de ville ha och tackade istället nej, på frågan. För en del personer 

kanske det var känslan av att inte vilja göra bort sig eller behovet av att ha kontroll. Fler 

sjuksköterskor beskrev erfarenheter av händelser där den sjuke inte mindes hur och vad som 

förväntades i en viss situation. Det kunde bidra till personens känsla av att något blivit fel och 

som gjorde den sjuke ledsen eller orolig. 

 

”Man tappar ord och tappar språket och får svårare att uttrycka hur man känner och 

så…känslosinnet finns ju kvar så att säga men det krävs lite fantasi och inlevelse för 

personalen.” (6)  

 

Sjuksköterskorna beskrev hur de ville undvika att den sjuke upplevde dessa negativa känslor. 

Genom att inte fråga så mycket och därmed inte exponera den sjukes bristande förmågor ville 

sjuksköterskorna istället lyfta självkänslan och stödja personen. Sjuksköterskorna beskrev att 

de hade erfarenheter av att oro inom demensvård kunde vara uttryck för saknad av exempelvis 

någon person som inte längre fanns. 

 

”Man ser mycket existentiell smärta, de blir oroliga och någon vill hem till sin fru som kanske 

inte finns eller vill gå ut till sin bil som ju inte längre står på parkeringen och så…där får 

man använda sin fantasi och sin kunskap om bemötande, ge värme och kontakt till de som vill 

ha, fysisk smärta kan vi ju lindra ganska bra.”(2) 

 

Sjuksköterskorna berättade om den sjukes behov av smärtlindring, hur fysisk smärta kunde 

uttryckas som rastlös oro eller ändrat beteende. Smärta sågs som ett vanligt symtom och en 

sjuksköterska beskrev det som viktigt att ha med ”smärtlindringstanken” och den sjukes 

eventuella behov av smärtlindring när man tänkte på hur oron skulle lindras. Sjuksköterskorna 

berättade att om de frågade den med demenssjukdom om smärta så kunde de flesta inte svara 

eller tala om var det gjorde ont eller på vilket sätt. 

 

7.1.3 Att använda arbetsmetoder/verktyg ger bättre bemötande  

Sjuksköterskorna berättade om egna erfarenheter där de arbetade efter metoden som finns i 

registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), vilket är ett 

nationellt register. Metoden beskriver hur en stödjande vårdplan för den enskildes behov vid 
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beteendestörning formuleras. De flesta sjuksköterskorna hade erfarenheter av att vårdplanerna 

gav god hjälp och stöd. Ofta handlade det om att ha en struktur i bemötandet, att inte gå emot 

den sjuke, att inte säga emot eller att byta personal då ett annat ansikte kunde få ett annat 

mottagande. Även välkänd musik kunde bidra till att lugna.  

 

”Elsa hon hallucinerar jättemycket och blir lite agiterad då, men hon svarar upp jättebra på 

om du sjunger med henne om du sjunger de här sångerna som hon gillar, då börjar hon 

sjunga med och så brukar det bli lugnare.” (5) 

 

Enstaka sjuksköterskor tyckte att det var svårt att veta hur de skulle ta hand om och stödja den 

sjuke. Sjuksköterskorna beskrev att de och personalen på boendena arbetade tillsammans med 

närstående med att samla information om personen med demenssjukdom för att skriva en 

livsberättelse. Sjuksköterskornas erfarenhet var att livsberättelsen var ett bra verktyg för att 

lära känna den sjuke. Ett exempel som beskrevs var att ta reda på och fråga om 

favoritsovsidan för att på så sätt underlätta vid sänggående så att personen kände sig trygg, 

bekväm och hemma i sin säng. En sjuksköterska berättade om värdet av att veta vad den sjuke 

tyckte om; 

  

”Någon kanske tyckte om att ta sig en whisky och då kanske de kunde få fortsätta med det fast 

denne låg för döden kanske genom att få lite whisky på en muntuss.” (4) 

 

Livsberättelsen sågs som ett viktigt verktyg i att öka förståelse och kunna läsa 

beteendeförändringar, de allra flesta sjuksköterskorna berättade om hur detta verkligen 

underlättat i deras dagliga arbete i att stödja personer med demenssjukdom. 

 

”Jag skulle gå in till en väldigt orolig dam och titta på ett sår som hon har och då satt hon 

och blundade så skönt och lyssnade på Frank Sinatra och då kände jag att här stör jag inte.. 

nej då har vi nått bra.” (7) 

 

7.1.4 Ansvarsfullt och fint att få vårda  

När livet närmade sig slutet beskrev sjuksköterskorna sina erfarenheter av att vårda den med 

demenssjukdom, när sjukdomen tagit så mycket av personens funktioner och uttryckssätt att 

bara den som lärt känna den sjuke väl kunde tyda signalerna och förstå om personen hade det 

bra. De beskrev speciellt att det var betydelsefullt att vara ett stöd och vara nära, då den sjuke 



 
 

19 (45) 
 

ofta blev lugn av det som var bekant och vant, som rösten och beröringen från sjuksköterskan 

och personal den sjuke kände väl. Sjuksköterskorna beskrev att de i och med det dagliga 

arbetet kom nära personerna med demenssjukdom och lärde känna dem väl, vilket bidrog till 

att de också tydligt kunde se när det blev en försämring i den sjukes tillstånd. 

Sjuksköterskorna hade lärt sig läsa av hur personen med demenssjukdom mådde genom att 

iaktta beteende, kroppsrörelser och ansiktsuttryck. Någon beskrev det som:  

 

”..att man ser att den inte mår bra, den där blicken är inte med.” (5) 

 

någon annan beskrev det som: 

 

” Jag får en känsla, svårt att sätta ord på om det är någon form att man omedvetet läser in 

vad en person utstrålar. ” (3) 

 

Ett tydligt tecken på försämring var att den sjuke sakta tappade sina funktioner, exempelvis 

att de inte längre förstod vad de ska göra med maten i munnen, de förstod inte instruktionen 

att tugga eller att svälja. 

 

Någon sjuksköterska beskrev slutstadiet i sjukdomsförloppet som ett av två scenarion, det ena 

och vanligaste var den långsamt tynande med successiv förlust av de kroppsliga och kognitiva 

funktionerna. Det andra scenariot orsakades av en infektion som kroppen inte klarade av, 

exempelvis urinvägsinfektion eller lunginflammation. Sjuksköterskorna var överens om att 

döendet inte var konstigt utan en naturlig del av livet. Deras erfarenhet var att det bästa för 

personen med demenssjukdom var om hen fick dö lugnt och stilla i sin säng med stöd av 

personer och personal som kände dem väl omkring sig. 

 

”Vi vill ju att de ska få dö här i sin säng med personalen som de känner sig trygga med, 

anhöriga kan komma och gå och husdjur….Det är skönt att få göra färdigt här.” (3) 

 

”det jag känner mest är att ingen ska behöva ligga och dö ensam.” (9) 

 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av livets sista tid som fint men också som svårt och 

ibland utmanande.  
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” jag tycker ju att det är något fint att få följa en människa ända till slutet…det är svårt! kan 

vara väldigt sorgligt för vi är ju som en familj.”  (4) 

 

För de flesta sjuksköterskor innebar arbetet på demensenheterna i huvudsak ensamarbete och  

mycket ansvar. Flera sjuksköterskor beskrev att arbetet även inkluderade att stödja 

omsorgspersonalen både när en person med demenssjukdom vårdades i slutskedet och i 

samband med att personen avlidit. Sjuksköterskornas erfarenhet var att omsorgspersonalen 

som kom de boende väldigt nära ofta under lång tid, behövde stöd i att hantera känslor kring 

vårdande och död för att orka ge god omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde att det var ett 

stort känslomässigt ansvar att ta hand om den döende och samtidigt ge stöd till sörjande 

närstående och omvårdnadspersonal.  

 

”Man tömmer ut sig totalt och man vill ju hjälpa liksom att det ska bli bra och man vet att de 

är ledsna, det är tufft att stötta folk på olika sätt.” (2) 

 

7.2 Sjuksköterskan och teamarbetet  

I följande kategori belyses sjuksköterskans roll i teamet kring den döende personen med 

demensenssjukdom där sjuksköterskan hade en stödjande funktion till såväl den som var sjuk 

i demens, närstående och övriga teammedlemmar som fanns runt den sjuke. Detta kunde 

ibland upplevas ansvarsfullt och svårt varför det kändes bra att ha stöd ifrån läkare och 

närmaste chef. Fyra sub-kategorier bidrar till att tydliggöra sjuksköterskans perspektiv. 

 

” Man gör sitt yttersta för att de ska ha en fin tillvaro, det är mycket känslor inblandade och 

man gör verkligen allt för att det ska bli så bra som möjligt och stödja anhöriga. ”(4) 

 

7.2.1 Bra samarbete och resurser bidrar till gott avslut  

Sjuksköterskorna beskrev att de kände trygghet i sig själva men också att om de behövde, 

fanns det alltid någon kollega att rådfråga, läkaren på vårdcentralen eller den palliativa 

avdelningen på sjukhuset. Sjuksköterskornas erfarenhet visade att det var viktigt att ha en god 

relation till teammedlemmarna, (omsorgspersonalen, läkaren på vårdcentralen, 

arbetsterapeuten och chefen på boendet) för att vården kring den sjuke skulle bli bra. Det 

beskrevs som viktigt att det fanns tillit till varandras kompetens och samarbete där alla visste 

hur de skulle jobba tillsammans för att den sista tiden skulle bli så lugn och bra som möjligt 



 
 

21 (45) 
 

för den sjuke. Sjuksköterskorna berättade att det var de som ansvarade för och beslutade om 

att vak sattes in i slutskedet. Det skapade en trygghet för sjuksköterskan att känna att läkaren 

fanns som stöd och kunde finnas behjälplig med närståendesamtal vid behov. En avgörande 

aspekt enligt sjuksköterskorna, var kommunikationen och att alla i teamet hade samma 

information och förståelse för vilken inriktning vården skulle ha. Några sjuksköterskor 

uttryckte också att det kändes skönt och tryggt att veta att deras chef också var delaktig i 

teamet och gav dem stöd. 

 

”Att alla är med på sammavåglängd liksom, anhöriga, personal, den boende eventuellt och 

doktor och att alla liksom vet att nu är det så här och det är så här vi ska jobba… Så att man 

inte tycker olika.” (8) 

 

Att vara inskriven i allmän palliativ vård innebar för den sjuke en möjlighet att bo kvar på 

boendet samt få tillgång till relevant symtomlindring. En sjuksköterska beskrev att när den 

sjukes tillstånd försämrades fördes samtal med teamet och närstående om vårdens innehåll 

och fortsättning. I regel skrevs ett beslut om palliativ vård med medicinska ordinationer på 

symtomlindrande läkemedel att ges i palliativ fas. Det innebar att sjuksköterskan beslutade 

när vidbehovsmediciner gavs och att den boende i möjligaste mån stannade kvar hemma på 

boendet. Sjuksköterskan ansvarade även för att resurser som extrapersonal i form av vak 

sattes in om behov uppstod för att omsorgen och stödet till den döende skulle tryggas, liksom 

att konstatera dödsfall och kontakta läkare därefter.  

 

”Man vet att de inte kan få bättre vård på sjukhuset än vad vi kan göra här nu för tiden.”(6) 

 

”De har det bättre att bli vårdade här än på sjukhus och få, ja, men att få dö i sitt eget 

hem…och vi gör ju allt och har möjlighet att lindra alla symtom härifrån.” (8) 

 

7.2.2 Personalens engagemang    

Sjuksköterskorna beskrev tydligt att de själva samt teammedlemmarna var angelägna om att 

den sjuke skulle få den bästa möjliga vård och stöd nära livets slut. Sjuksköterskorna 

berättade hur omvårdnadspersonalen tog extra pass för att någon som kände personen väl 

skulle vara där och sitta vak.  
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” De ringer och frågar, ska jag komma in och sitta extravak och de är jätte många om de som 

bor här, det är riktigt fint att se.” (9) 

 

Sjuksköterskorna beskrev även att personalen var kunnig och arbetade med att göra det ”lilla” 

extra för den sjuke. Sjuksköterskan och personalen arbetade tillsammans för att upprätthålla 

lugn och harmoni på boendet. För sjuksköterskorna blev personalens omsorg och kunskap 

uppskattad då det positivt påverkade deras arbete viktig del av detta var personalens förmåga 

att ge stöd och bibehålla närheten till den sjuke. Sjuksköterskorna beskrev det som lugnande 

och lindrande. Ibland använde teammedlemmarna sin fantasi och all sin kunskap för att hitta 

sätt som lindrade personens lidande.  

 

”Oro…lindras också väldigt mycket av att inte vara ensam…” (1) 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att hela teamets förhållningssätt och kontinuiteten var en 

stor tillgång i arbetet med att minska oro och öka måendet hos personen med demenssjukdom. 

Van personal som kände den sjuke och visste hur hen var och ville ha det även i slutskedet 

underlättade och var ett stort stöd och ingav trygghet för den sjuke som också kände vilka 

personalen var.  

 

” ..en person i livets slutskede prioriteras, då ska det vara personal som verkligen känner 

personen väl…bara att de känner igen rösten skapar ju trygghet.” (1) 

 

Personal med erfarenhet och som sjuksköterskorna kunde lita på och som signalerade till 

sjuksköterskan om en eventuell försämring ingav en stor trygghet för sjuksköterskorna. 

 

”Man ser vad förhållningssättet gör och van personal som kan dem utan och innan.” (5) 

 

7.2.3 Närståendes behov av stöd  

Sjuksköterskorna beskrev att teamets kontakt med närstående var viktig i vården runt den med 

demenssjukdom och särskilt i livets sista tid. Närstående som bidrog med kunskap om vad 

den sjuke tidigare önskat och tyckt om uttryckte flera sjuksköterskor som värdefullt. Att de 

närstående var välinformerade om situationen när livet började närma sig slutet för den sjuke 

kändes tryggt och gjorde att avslutet ofta blev lugnt och fint. Fler sjuksköterskor berättade 

också om närstående som hade svårt att förstå. De berättade om sina erfarenheter där 
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närstående inte förstått som de sa ”grundförutsättningarna för demenssjukdom” det vill säga 

att demens leder till döden. Sjuksköterskorna upplevde att närstående inte fått ordentliga och 

tydliga besked från början om vad demenssjukdom innebar och att det kanske var en orsak till 

att det ofta krävdes flera samtal för att närstående skulle förstå. Vissa situationer där 

närstående ifrågasatte varför inte mer medicinska insatser gjordes, upplevdes ibland svåra att 

hantera för sjuksköterskorna. Någon uttryckte att det ibland behövdes flera stödsamtal med 

närstående men att det ofta gick smidigt att förklara varför medicinska insatser inte gagnade 

den som var sjuk. 

 

” Det kan vara svårt när anhöriga vill att de ska in till sjukhuset, när man ser att det inte 

finns nått mer att göra och att ha den diskussionen och att de kanske dör i ambulansen… då 

behöver de ha någon att skälla på.”(2) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att närstående behövde stöd så att de kunde vara nära den döende.  

 

” … det finns anhöriga som inte vågar eller klarar att sitta och hålla handen men då kan man 

sitta och vara mellanhand och hålla…” (3) 

 

Sjuksköterskorna och teamet hade en viktig roll i att stödja de närstående både i slutskedet av 

livet men också efteråt i samtal. En sjuksköterska beskrev att det egentligen var läkarens 

ansvar att ha brytpunktssamtal med närstående. Men hon menade att det ibland kunde vara 

bättre om sjuksköterskan som kände såväl den sjuke som de närstående ansvarade för att det 

genomfördes. 

 

7.2.4 Att inte räcka till  

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter och känslor av att inte räcka till när personens 

omvårdnadsbehov var så omfattande som inom demensvården. En del beskrevs utifrån den 

ansträngda personalsituationen och att betydligt fler skulle behöva anställas för att möta varje 

enskild persons behov av vård. Att det var så lite personal och så slimmade organisationer 

gjorde att det var svårt för såväl sjuksköterskor som resten av teamet att stödja och engagera 

sig på det sätt de önskade.  

 

”Jättestora omvårdnadsbehov, det skulle behövas lika mycket personal till för att tillgodose 

alla behov.” (7) 
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”Hel! Ren! Och mat i magen!...ytterst sällan som man hinner något mer…de försöker oj,oj,oj 

men det är svårt. ” (5) 

 

Några sjuksköterskor uttryckte sorg över att alla i teamet hade svårare att hinna med att bry 

sig lite extra om den som behövde trygghet. Sjuksköterskan och teamets ansvarsområde 

beskrevs inkludera situationer i det dagliga livet för att höja eller förbättra den med 

demenssjukdoms välbefinnande exempelvis genom att erbjuda utevistelse som de visste att de 

sjuka skulle må bra av såväl som att kunna sitta och hålla någons hand när behov av stöd och 

närhet fanns. Men att det i verkligheten är svårt att hinna med denna typ av aktivitet och stöd. 

Ovan och extrapersonal var även det områden som upptog sjuksköterskornas känslor att inte 

räcka till. Ovan personal i teamet kunde exempelvis orsaka oro och vilsenhet hos den sjuke. 

En sjuksköterska berättade att det blev särskilt tydligt under sommaren när det varit vikarier, 

både gällande mängden lugnande läkemedel som de boende förskrevs. Men också att det var 

vanligt att den med demenssjukdom förlorade i vikt på sommaren. Sjuksköterskans 

upplevelse att inte räcka till kom av att ovan personal inte fick tillräcklig vägledning och 

kunskap kring förhållningssätt och stöd till personer med demenssjukdom i livets sista tid. 

    Sjuksköterskorna berättade även om en ny organisation i kommunen vilket innebar att 

sjuksköterskan ansvarade för ett större område det vill säga, fler vård- och omsorgsboenden, 

att besöka och att det fanns en oro för att inte känna alla med demenssjukdom, att inte ha 

kontroll eller att inte hinna med att vara ett stöd längre för de personer som behövde det bäst. 

Behovet av att få ytterligare kunskaper uttrycktes av en sjuksköterska som berättade att hon 

gärna skulle vilja att sjuksköterskor fick tillfälle att gå kurs eller träffas, få lyfta frågor och 

höra hur andra tänkte och få en chans att reflektera. För andra var behovet av kunskaper kring 

att möta andliga behov hos den med demenssjukdom viktigt, ett område som kändes eftersatt 

och som få pratar om. En sjuksköterska menade att det fanns ett behov av kunskap om hur 

man tidigt medan den sjuke fortfarande har talet intakt kan närma sig dessa frågor. 

 

” Att få lyfta frågorna och få höra att man tänker rätt” …det gäller ju att göra det här bra, 

man dör bara en gång.” (4) 
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7.3 Resultatsammanfattning  

Resultatet sammanfattas i det tema som trätt fram ”att vara den trygga länken” vilket kan ses 

som en övergripande rubrik på den erfarenhet sjuksköterskorna förmedlade om sin roll i 

vården av personer med demenssjukdom i livets sista tid. Deras erfarenhet var att de i rollen 

som sjuksköterskor inom kommunal vård-och omsorg ofta vara den stabila, förmedlaren av 

trygghet, kunskap och stöd till såväl den som var sjuk i demens, omsorgspersonal som till 

närstående. När livets sista tid och förestående död närmade sig för den sjuke kändes det ofta 

svårt för alla inblandade på olika sätt. Sjuksköterskorna beskrev det som en viktig del i sin 

roll att finnas till hands, lyssna och stödja. Det kunde ibland upplevas svårt och ensamt för 

sjuksköterskan att ”vara länken” som höll ihop de andra, några efterfrågade stöd av kollegor 

att diskutera och rådgöra med. 

Resultatet visade också att sjuksköterskorna uppfattade sig själva som en länk i en 

”teamkedja”, där de för att kunna göra ett gott arbete och få en god vård i livets slut för den 

med demenssjukdom, såg sig själva som en länk bland flera. Ett gott samarbete med läkare 

och omsorgspersonal och en god relation till närstående visade sig alla vara viktiga länkar för 

att vården och omsorgen skulle bli lugn och den sjuke ges möjlighet till en god sista tid i livet 

och ett gott avslut.  

 

8. Diskussion  

8.1 Metod diskussion 

Graneheim et al. (2017) skriver att det är viktigt för studiens trovärdighet att författaren varit 

uppmärksam på sin egen förförståelse och reflekterat kring hur det kan ha påverkat 

intervjusituation, uppföljningsfrågor och tolkning av text (ibid).  Förförståelse inkluderar 

teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar vilket kan hjälpa oss att 

finna ny kunskap och få en bättre förståelse menar Lundman och Hällgren-Granheim (2008)   

Författaren till denna studie har i varje steg reflekterat över den egna förförståelsen och 

försökt förhålla sig till den så nyfiket som möjligt. Det visade sig under intervjuerna att 

författarens förförståelse kring både kommunsjuksköterskors kunskaper och arbetssituation 

och de demenssjukas situation inte var helt korrekt utan författaren har fått korrigera sin bild 

och sin förståelse, det har varit lärorikt. Det är också relevant att fundera kring hur det kan ha 

påverkat resultatet att författaren till denna studie presenterade sig själv som sjuksköterska på 

palliativa sektionen och dessutom studerande till specialistsjuksköterska inom palliativ vård. 

Polit och Beck (2012) menar att det är bra att reflektera kring hur forskaren presenterar sig 
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själv eftersom det kan påverka den som ska intervjuas. Tankar kring intervjusituationerna var 

om informanternas förförståelse av att de visste att författaren kom från en palliativ 

specialistenhet påverkade hur de formulerade sina svar och vad de valde att ta upp som 

exempel. Price (2002) menar att det finns en risk att informanten vill vara till lags och säger 

det som den tror att intervjuaren vill höra. Författaren fick en känsla av att svar i början lades 

tillrätta och att informanter framhöll bara det goda i sitt arbete kring palliativ vård. Allt 

eftersom intervjuerna pågick och författaren ställde vidareutvecklande följdfrågor och 

intresserade sig för deras erfarenheter och expertkunnande upplevdes att svaren blev mer 

genuina. 

 

8.1.1 Design 

Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats, vilket innebär att forskaren letar efter 

likheter och skillnader i materialet som sedan beskrivs i kategorier och teman i olika nivåer av 

tolkning. Detta innebär att forskaren rör sig från konkret textmassa till en mer abstrakt och 

generell tolkning där utmaningen ligger i att undvika ytlig analys och beskrivning liksom 

generella antaganden (Granheim et al., 2017). Författaren till denna uppsats kan se att 

induktiv innehållsanalys som design är svårt och att det är någonting som forskare behöver 

tränas i för att nå ett djup i analysen. I föreliggande studie gjordes en intervjustudie för att få 

fram sjuksköterskors erfarenheter. En annan möjlighet hade varit fokusgrupper som ibland 

används för att få deltagare att känna sig bekväma med att berätta erfarenheter när de märker 

att andra har liknande upplevelser, och att materialet därför kan bli fylligare (Polit & Beck, 

2012). I denna studie gjordes bedömningen att det på grund av studiens omfattning ej kändes 

görligt med fokusgrupp. 

 

8.1.2 Urval 

Enligt Polit och Beck (2012) finns inte några egentliga regler som styr antalet informanter 

utan det är kvaliteten på innehållet i data som avgör 

Nio sjuksköterskor intervjuades. Enligt Polit och Beck (2012) finns inte några egentliga regler 

som styr antalet informanter utan det är kvaliteten på innehållet i data som avgör. Malterud 

och Guassora (2015) menar att det viktiga är kvaliteten på mängden information som behövs 

för att få en ”mättnad”. De kallar detta för  ”information power” eller ”informationskraften” i 

materialet och menar att färre deltagare till studien behövs om studiefrågan är specifik, 

deltagarna utvalda för sin kunskap kring ämnet, om det finns god uppbackning av teorier i 
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ämnet och om intervjudialogen är djupgående och fyllig. Fler deltagare behövs om frågan är 

bred, om kombinationen av deltagare gör att de har erfarenhet från lite av varje, om det inte 

finns någon teori som backar upp och intervjudialogen är svag (ibid). Kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på variation och då bör det finnas tillräckligt med data för att täcka 

dessa variationer (Graneheim et a.,2017). Författaren har i föreliggande studie riktat sig enbart 

till sjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom i livets 

slutskede med hjälp av strategiskt urval. Strävat efter att få ett så brett material som möjligt 

genom att inkludera både män och kvinnor, sjuksköterskor arbetandes på boende på landet 

och stan och inom privat och offentlig vårdgivare. Denna studies intervjuer genomfördes 

lokalt. Författaren kan se att ett annat sätt hade varit att genomföra intervjuer inom ett större 

geografiskt område för att få mer spridning och kanske kunnat fånga upp andra erfarenheter, 

men att det inte var praktiskt möjligt inom ramen för denna studie för författaren. 

Informanterna hade arbetat varierande antal år men alla hade minst två års erfarenhet. Detta 

var ett medvetet val då författaren ville försäkra sig om att det fanns erfarenhet hos 

deltagarna. I intervjuerna som varade i snitt 29 minuter framkom liknande berättelser och 

erfarenheter vilket tyder på liknande kunskap inom ämnet. Författaren är dock självkritisk till 

djupet i intervjuresultatet och kan se att det har sin betydelse att författaren inte gjort denna 

typ av studie med intervjuer innan. 

 

8.1.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av intervjuer med semi-strukturerade frågor där 

följdfrågor som ”kan du berätta mer”? ibland användes i ett försök att få ett fylligare material. 

Semi-strukturerade frågor enligt en studieguide med frågor formade under teman används 

med fördel när syftet är att få informanten att berätta. Den kan vara till hjälp med viss 

guidning i form av följdfrågor (Banner, 2010). Författaren till detta arbete fann intervjuguiden 

till god hjälp genom att det blev ett flöde på frågor som handlade om samma sak. Den 

fungerade som ett stöd och det fanns en flexibilitet i den semistrukturerade modellen som 

gjorde att det blev ett samtal lika mycket som en intervju, vilket författaren fann avslappnande 

för alla inblandade. Att öva sig och genomföra provintervjuer anses vara en god ide´ om 

forskaren inte har erfarenhet av att genomföra intervjuer sedan tidigare (Banner, 2010). 

Författaren genomförde en pilotintervju för att testa intervjuguiden och för att öva sig i 

tekniken. Pilotintervjun togs inte med i resultatet. Anledningen var att informanten som 

visserligen hade god erfarenhet av att arbeta med svårt demenssjuka inte arbetade inom 

kommunal verksamhet. Pilotintervjun gav svar på att intervjuguiden innehöll relevanta frågor 
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som svarade på studiens syfte och inga korrigeringar gjordes. Enligt råd från Polit och Beck 

(2012) hölls intervjuerna i ett rum avskilt från verksamheten på de boenden där 

sjuksköterskorna arbetade, för att få en så lugn intervjumiljö som möjligt. Innan intervjun 

påbörjades lades lite tid till att ”kallprata” i ett försök att göra informanten mer bekväm och 

avslappnad i situationen. Författaren är i vissa delar självkritisk till den egna rollen i några av 

intervjuerna där förberedelsetiden varit något kort för författaren eller informant och en viss 

stress eventuellt kunde skönjas till en början vid intervjutillfället, något som kan ha påverkat 

vad som sades. Det kan konstateras att komma förberedd till en intervju är en fördel både för 

intervjuare och informant. 

När intervjun avslutats skrevs en kort reflektion ner för att kunna fånga känslan från 

intervjun då enligt Banner (2010); Burnard, Gill, Stewart, Treasure, och Chadwick (2008) 

analysprocessen startar redan under eller strax efter en datainsamling. Denna anteckning fick 

sedan ”följa med” när det transkriberade materialet lästes och kan ha bidragit till att temat ”att 

vara den trygga länken” kom att framträda. 

 

8.1.4 Dataanalys 

Innehållsanalys är en tidskrävande process och forskaren kan lätt bli stressad av mängden 

arbete och skynda in i analysprocessen menar Elo och Kyngäs (2007) och rekommenderar 

forskaren att ta sig tid och läsa det transkriberade materialet noga och så många gånger som 

det behövs för att känna sig välbekant med texterna. Elo och Kyngäs (2007) beskriver vidare 

att det är viktigt att ha tålamod när känslan av osäkerhet kommer under analysens olika delar 

(att ta ut meningsbärande enheter och kondensera och koda dessa). De menar att det är viktigt 

att mitt i kaoset ha syftet framför ögonen och finna de enheter som stämmer överens med 

syftet och slutligen återigen gå tillbaka till ursprungskällan och verifiera att innehållet är äkta 

(ibid). Författaren till denna studie känner igen sig i dessa känslostormar genom 

analysprocessen som tidvis kändes som en lång tunnel av osäkerhet, men författaren upplever 

att tålamod och noggrannhet genom detta lönade sig och bidrog till att göra studien mer 

konsekvent. Författaren till denna studie valde att följa Graneheim och Lundmans (2004) steg 

i att genomföra analysen. Initialt fanns alternativet Elo och Kyngäs (2007) modell med öppen 

kodning och man kan fundera på vad detta gjort för skillnad? Hade öppen kodning kunnat 

tillföra något ytterligare? Då författaren inte har erfarenhet av innehållsanalys sedan tidigare 

kändes dock Graneheim och Lundman (2004) som en tydlig modell att följa som ingav 

trygghet.  
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Det finns flera sätt att bedöma trovärdighet i studier genomförda med kvalitativ 

innehållsanalys och en av dem är enligt Graneheim et al. (2017); Lundman & Hällgren- 

Granheim (2008)  att följa ”den röda tråden” som ska finnas genom hela arbetet. Genom att 

som forskare i varje steg reflektera över och fundera kring tolkningar, koder och kategorier 

kan arbetet göras mer konsekvent (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). Beskrivs syftets 

meningsbärande begrepp i bakgrunden och svarar resultatet på densamma då har arbetet det 

flöde som visar på trovärdighet (ibid). Författaren till detta arbete anser att alla bärande 

begrepp finns beskrivna eller diskuterade i bakgrunden, att vald metod är relevant för studiens 

syfte för att på så sätt sätta ton för att studiens resultat också svarar mot syfte och därigenom 

ses en ”röd tråd”.  

Att forma kategorier är centralt i analysprocessen och dessa skall vara så homogena som 

möjligt, vilket innebär menar Graneheim et al. (2017) att samla material som ”hör ihop” under 

en kategori eller sub-kategori. Då detta visade sig vara lite av en utmaning har text, sub-

kategorier och kategorier diskuterats både på mitt-seminarium och med handledare så att 

resultatets kategorier och innehåll kommit att stämma väl överens och att syftet kan sägas väl 

besvaras. Att inkludera ytterligare en forskare i analysprocessen kan vara en hjälp (Graneheim 

et al., 2017) och kallas validering med hjälp av expert (Lundman & Hällgren- Granheim, 

2008). Författaren till detta arbete kan se en brist i att inledande delar i innehållsanalysen, om 

än noggrant utförd har skett av författaren, en medförfattare hade kunnat ge tillfällen till 

reflektion och diskussion tidigare och ytterligare djup eventuellt nåtts i varje steg i 

analysprocessen.   

Det är viktigt att visa vems röst som hörs i resultatet (Graneheim et al., 2017; Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008) Trovärdigheten i en studie stärks om det finns en varlig balans i 

hur tolkning av resultatet och dess abstraktionsnivå hanteras. Detta blir synligt genom att visa 

vems röst det är med hjälp av citat från informanter som stärker det skrivna i kategorierna och 

så att citat och kategorier passar ihop (Graneheim et al., 2017). författaren till denna studie har 

vinnlagt sig om att det ska vara informantens röst som får genomsyra resultatet med bland 

annat mycket citat och en noggrann hantering av data. 

I slutet av analysen framträdde ett övergripande tema  ”att vara den trygga länken” som 

speglade den känsla som sjuksköterskorna, som intervjuades, förmedlade om sig själva och 

sin roll. I Graneheim et al. (2017) beskrivs temat vara den ”enande tråd” som sträcker sig 

genom olika kategorier och ger mening och djup åt det erfarna och skrivna. Då temat är 

abstrakt kan frågan ”vad är det de försöker säga till mig”? vara en bra fråga att ställa för 

forskaren. Temat ligger ofta ”lite under ytan” dolt av texten men när det uppenbarar sig blir 
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det tydligt (ibid). Författaren i förestående studie såg i slutet av analysen att sjuksköterskorna 

förmedlade sig som trygghet och sammanhållande, något som redovisats i resultatet. 

Sjuksköterskor i kommunal verksamhet är de som innehar rollen som arbetsledare, högst 

medicinsk utbildning och omvårdnadsansvarig, deras känsla av att stå för trygghet och 

sammanhållning av vården för personer med demenssjukdom i livets sista tid känns därför 

naturlig. 

 

8.2. Resultatdiskussion  

Resultatet sammanfattades i två kategorier ”Sjuksköterskan har en stödjande roll” och 

”Sjuksköterskan och teamarbetet” och redovisades med hjälp av åtta sub-kategorier.  

Delar av resultatet kommer att diskuteras utifrån aktuell forskning och McCormack och 

McCance (2006) mid-range theory för personcentrerad omvårdnad som finns beskriven 

tidigare i arbetet i form av text och bild (Figur 1). McCormack och McCance (2006) 

beskriver olika förutsättningar som behöver uppfyllas för att en god personcentrerad vård 

skall äga rum ( ibid). Resultatdiskussionen följer ringarna (Figur 1), den yttre ringen kallar 

McCormack och McCance (2006) förutsättningar och den inre ringen kallas vårdmiljö (ibid). 

I den första kategorin ”Sjuksköterskan har en stödjande roll” framkom att 

sjuksköterskornas erfarenhet var att de ofta hade en stödjande roll för att personer med 

demenssjukdom skulle få en bra sista tid i livet. Det krävdes både erfarenhet och kunskap hos 

sjuksköterskorna för att förstå och möta behoven hos den sjuke. McCance och McCormack 

(2010) menar att förutsättningar bland annat handlar om att kompetens är mer än att utföra ett 

uppdrag. Kompetens innehåller en holistisk närvaro, vilket betyder en holistisk syn på 

kompetens. Holistisk kompetens utvecklas både med hjälp av kunskap inhämtad genom 

utbildning och fortbildning såväl som genom yrkes- och livs erfarenhet (ibid). 

Sjuksköterskorna i denna studie beskrev tydligt att det krävs erfarenheter från ”livet”, 

yrkeserfarenhet genom att ha jobbat ett antal år, liksom både medicinsk och teoretisk 

kompetens för att kunna förstå och stödja personer med demenssjukdom deras sista tid i livet, 

en bred erfarenhet var en stor hjälp i sjuksköterskornas dagliga arbete. Sjuksköterskorna 

beskrev det som att de ofta behövde vara detektiver och leta efter orsak till problemet då den 

som är svårt sjuk i demens inte kan berätta vad problemet är. Alla sjuksköterskor beskrev 

erfarenhet av att det var viktigt och värdefullt att samla så mycket information kring den sjuke 

som möjligt, att skriva en så kallad livsberättelse. Fetherson, Rowley och Allan (2018) 

menade att en detaljerad information om individens intressen, vad som varit viktigt tidigare i 
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livet, hur personen varit till sinnet, reagerat och så vidare blev en hjälp att känna igen 

förändringar som exempelvis nya symtom kunde utgöra (ibid). Flera sjuksköterskor berättade 

om sina erfarenheter av att känna de boende och ”se” när en förändring sker eller om den 

sjuke inte har det bra. De beskrev det som ett ”detektivarbete”,  att ”smärtlindringstanken” 

alltid är viktig att ha med sig när de ser oro eller rastlöst beteende. Det är vanligt att en person 

med demenssjukdom har speciella beteendemönster när de upplever symtom som exempelvis 

smärta och det är viktigt att utreda och kartlägga beteenden för att utröna och lära sig vilka 

som till exempel symboliserar smärta (Jordan, 2010).  

Det upplevs betydelsefullt för personer med demenssjukdom att få vara en ”egen person” 

även om de bor på ett boende och behöver mycket hjälp. Att inte förlora känslan av att få och 

kunna bestämma en del själv, ha tillgång till sin egen ”vrå/ tid ” var sådant som ansågs 

värdefullt och ingav en känsla av kontroll över sitt liv (Milte et al., 2016). Sjuksköterskorna 

berättade hur viktigt det var att ha livsberättelsen som bas för hur de kunde ge stöd. Kunskap 

om personen med demenssjukdom och att känna till vad de gjort tidigare i livet var viktigt för 

att kunna uppmuntra de intressen som funnits och på så sätt stödja den sjuke i att behålla sin 

identitet. Information om den sjuke visade sig vara till stor hjälp i det dagliga arbetet för 

sjuksköterskorna. Seiger Cronfalk, Norberg och Ternestedt (2018) menar att den sjuke har 

kvar mycket av sin personlighet och sina intressen, det är till hjälp att använda den 

informationen i det dagliga arbetet. Som när personalen i förestående studie använde 

kunskapen om intresset att sjunga till att bryta oro genom att sjunga de sånger kvinnan tyckte 

om och kände igen. Milne et al. (2016) beskrev att många med demenssjukdom kunde känna 

oro och sorg när de insåg och märkte att de inte fick ihop sin vardag riktigt som de fått 

tidigare. En känsla av frustration och förlust av kontroll kom ibland över dem inför vissheten 

om att vissa symtom från sjukdomen gjorde att de inte klarade av livet som tidigare (ibid). 

Sjuksköterskorna beskrev hur svårt det kan vara för någon sjuk i demens med exempelvis 

frågor som de inte kan svaret på och att det kan skapa oro och ångest. När de inte får ihop sina 

vardagliga saker som de tidigare kunnat, exempelvis koordinationen kring att äta. Det är 

viktigt att ha en stödjande och tillåtande atmosfär där man inte säger nej och inte ställer 

onödiga frågor utan finns i närheten och guidar den demenssjuke igenom det svåra. 

Sjuksköterskorna försöker göra allt de kan för att öka den sjukes självkänsla genom att stödja 

och uppmuntra. Genom att inte sätta press på den som är sjuk utan att istället bekräfta 

personen så underlättas känslan av självbestämmande och känslan av att vara ”hos sig själv- 

hemma” menade Norberg, Ternestedt och Lundman (2017) vilket är en nyckel i 

personcentrerad vård. 
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Resultatets andra kategori ”Sjuksköterskan och teamarbetet” belyste sjuksköterskornas 

erfarenheter av sin roll i teamet och teamets betydelse när en person med demenssjukdom var 

döende till såväl den som är sjuk i demens, närstående och övriga teammedlemmar för att 

vården skulle bli bra. Sjuksköterskans perspektiv och roll belystes som både ansvarsfull och 

svår varför stöd ifrån läkare och närmaste chef upplevdes viktig. Kategorin sjuksköterskan 

och teamarbetet passar bra in den inre ringen (Figur 1) kallad vårdmiljö i McCormack och 

McCance (2006) mid-range theory för personcentrerad omvårdnad varför valda delar 

diskuteras utifrån denna tillsammans med annan relevant forskning. Vårdmiljön är den 

kontext där omvårdnaden ges. Den är viktig för hur vården upplevs och tas emot. Det handlar 

bland annat om relationen mellan teammedlemmar, arbetsklimatet, möjlighet att påverka och 

delat beslutsfattande för alla inblandade, även närstående (ibid). Resultatet i förestående 

studie visar att både sjuksköterskorna och de andra i teamet månar om de som är sjuka i 

demens och vill att de ska ha en god livskvalitet den sista tiden som är kvar av livet. I Edberg 

et al. (2008) studie kom det också fram att sjuksköterskorna  önskade att de som var sjuka i 

demens skulle få ha det bra med minskat lidande och ökad livskvalitet. Detta handlar om 

viljan att göra ett gott arbete och tillhandahålla en god vård med god livskvalitet, menar 

McCance och McCormack (2010). Ibland ”krockar” dock denna vilja att göra gott med 

organisatoriska och ekonomiska strukturer vilket försvårar målet mot att nå en 

personcentrerad vård (ibid). Flera sjuksköterskor beskrev svårigheten med att inte räcka till. 

Upplevelsen är att organisationen har begränsade möjligheter, sjuksköterskan och teamet 

hinner inte med att göra det där extra. Det uttrycktes en sorg att inte hinna med mer 

individuell vård och stöd som många sjuka skulle behöva för att känna sig sedda och trygga. 

Denna sorg och stress känns igen hos Edbergs et al. (2008) där sköterskorna upplevde precis 

samma dilemma och frustration. Winblad et al. (2016) beskriver att målet för modern 

demensvård är att både den sjukes basbehov och omvårdnad är mött liksom behovet av en 

individualiserad vård där personen med demenssjukdoms integritet, värdighet och intressen 

tas tillvara genom en personcentrerad vård. Det finns dock en uppenbar risk att det är just den 

första delen, det basläggande, som blir tillgodosedd på grund av ekonomiska begränsningar 

(ibid). Flera sjuksköterskor beskrev att ” det skulle behövas lika mycket personal till för att 

tillgodose alla behov” och en sa kort o koncist att hel, ren och mat i magen, det är ytterst 

sällan man hinner med mer. Sjuksköterskorna såg att det var viktigt med teammedlemmar 

som känner den som är sjuk i demens och vet hur hen vill ha det, det skapar en närhet som är 

lugnande. Att ha van personal som känner den som är sjuk i demens och vet vanor och 
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önskningar beskrev Seiger-Cronfalk et al. (2018) som viktigt för att kunna bedriva 

personcentrerad vård.  

Det finns både för och nackdelar för sjuksköterskor att arbeta efter personcentrerad vård. 

När sjuksköterskor känner att de har chefens och organisationens stöd, att vid behov kunna 

fatta egna beslut, ökar deras tillfredsställelse i arbetet (Willemse et al., 2014). 

Sjuksköterskornas erfarenhet i förestående studie var att de i och med att det palliativa 

beslutet var taget gavs ett utökat ansvar och beslutsrätt kring vården i livets slutskede vilket 

uppfattades av sjuksköterskorna som bra för alla inblandade inte minst för den som var 

döende. Willemse et al. 2014 menade att en annan fördel med att arbetsgruppen fick stöd av 

chefen och av varandra var att arbetstillfredsställelsen ökade och den känslomässiga stressen 

minskade (ibid) Sjuksköterskornas erfarenhet är att stödet i teamet är viktigt. Dels genom att 

sjuksköterskan i sin roll stödjer omsorgspersonalen men också att sjuksköterskan får stöd från 

läkare på vårdcentral och från sin chef. Att teamet stödjer varandra är viktigt för att vården 

ska bli bra för den som är sjuk i demens. Willemse et al. (2014) menade att känslan av att inte 

räcka till eller att det inte finns stöd för flexibilitet i organisationen är exempel på sådant som 

försvårar personcentrerad vård och i slutänden drabbar den sjuke (ibid). 

Ett delat beslutfattande inkluderar också närstående säger McCance och McCormack (u.å) 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att det verkligen underlättar när närstående finns med i 

vården, såväl i samtal som i beslutsprocesser. Att som make eller maka vara den som beslutar 

om en flytt till ett boende för den som är sjuk är inte lätt och ofta förenligt med skuldkänslor 

säger Seiger Cronfalk, Ternestedt och Norberg (2017) om personalen är inkluderande mot de 

närstående så underlättas ofta den processen och den närstående som känner sig välkommen 

och inkluderad kommer oftare och besöker den som är sjuk. Milte et al. (2016) visade att de 

sjuka vill och behöver ha sina nära och kära omkring sig så mycket det är möjligt och att det 

gör den sjuke lugnare och underlättar känslan av att vara ”hemma”. I förestående resultat 

framkom att det ibland är svårt för sjuksköterskan när närstående inte förstått 

grundförutsättningarna för sjukdomen demens och därför inte förstår att den sjuke försämras. 

Sjuksköterskor som arbetar med personer sjuka i demens har ofta närstående till den sjuke 

som behöver mycket stöd och hjälp att förstå. De flesta sjuksköterskorna uttryckte att deras 

erfarenhet är att det oftast blir bra när de tar sig tid att förklara och samtala med närstående. 

Enligt Fetherston et al. (2018) var fyra punkter viktiga för att närstående skulle bli lugna i 

slutskedet. Dessa var att närstående känner sig välinformerade och att de får vara med i 

beslutsprocessen, att deras kunskap om den sjuke tas tillvara och att de vet vem de ska ringa 
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om de har frågor. Författaren till denna studie kan se att sjuksköterskorna eftersträvade just 

detta. 

McCance och McCormack (u.å) menar att i personcentrerad omvårdnad krävs en ständig 

påfyllnad av ny kunskap och vilja att lära och utvecklas både som sjuksköterska och 

verksamhet. Sjuksköterskorna önskade mer utbildning och framförallt möjlighet att sitta ner 

tillsammans och diskutera, lära av varandra och få stöd. Edberg et al. (2008) visade på att det 

är viktigt med känslomässigt stöd för att orka arbeta vidare. Jordan (2010) föreslår ett 

utbildningsutbyte mellan olika professioner och mellan olika specialiteter som geriatrisk 

omvårdnad och palliativ omvårdnad för att på så sätt öka kunskapen om hur dessa patienter 

bäst kan vårdas. En mycket spännande tanke anser författaren till förestående studie. 

Slutligen sammanfattar Edvardsson, Sandman och Borell (2014) personcentrerad vård som 

bra men svårt att förverkliga i verkligheten som verksamheten ser ut idag. Det finns menar 

Edvardsson et al. (2014) en del studier som visar att personcentrerad vård när den fungerar, 

minskar oro och aggressivitet hos den som är sjuk i demens och ökar välbefinnandet. Det 

finns också studier som visar att team som tillsammans arbetar efter denna modell mår bättre 

har en ökad känsla av arbetstillfredsställelse och minskad risk för utbrändhet. De menar 

vidare att genom att stegvis införa en personcentrerad vård efter Socialstyrelsens riktlinjer för 

vården om demenssjuka får teammedlemmarna möjlighet att göra gott för de boende genom 

att tillhandahålla god omvårdnad, aktiviteter och gemenskap som är deras önskan att få göra 

(ibid). 

 

8.3 Kliniska implikationer 

Studiens resultat lyfter fram sjuksköterskornas erfarenheter av hur det kan vara helt vanliga 

dagar på boendet hos de som är sjuka i demens. Vissa dagar infinner sig en känsla hos dem att 

inte hinna med att ge den närhet och stöd som en del av de med demenssjukdom skulle 

behöva för att känna sig ”hemma” och trygga. Sjuksköterskornas erfarenheter visar att det för 

organisationen finns ett behov av förbättringsarbete kring person-centrerad vård då det ofta är 

ett av verksamhetens mål. Genom att använda Ternestedt et al. (2017) modell för 

personcentrerad vård, de 6 S:n, skulle personcentrerad omvårdnad praktiskt kunna 

implementeras i verksamheten som ett förbättringsarbete. Ett annat sätt skulle kunna vara att 

utveckla arbetet kring livsberättelsen så att den ännu mer får prägla det dagliga arbetet och 

omvårdnaden. Ett aktivt arbete kring livsberättelsen, där vården tar hjälp av och inkluderar 

närstående, skulle kunna vara ett sätt att arbeta mer person nära.  
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Denna studie har också visat att det hos sjuksköterskorna finns ett behov av att få regelbunden 

handledning och chans att mötas och dela erfarenheter. Inom specialiserad palliativ vård är 

detta någonting som anses viktigt och det borde det även vara för sjuksköterskor på vård och 

omsorgsboenden. Genom relativt små justeringar i organisationen skulle det vara möjligt för 

sjuksköterskor att träffas och få regelbunden handledning. Något som, tror författaren, skulle 

ge positiv effekt genom hela organisationen ända ut till den som vårdas. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Sjuksköterskans och omsorgspersonalens ofta utsatta situation, med låg bemanning i 

förhållande till svårt sjuka människor med stora omvårdnadsbehov, gör det svårt att uppfylla 

Socialstyrelsens rekommendation om ett personcentrerat förhållningssätt. Då just 

personcentrerad vård ofta är målet inom demensvård, vore det spännande med en 

forskningsstudie med en intervention där personcentrerad vårdmodell enlig exempelvis de 6 

S:n (Ternestedt et al., 2017) implementeras och utvärderas, i syfte både att öka livskvalitén 

för människor med demenssjukdom och ökad arbetstillfredsställelse för personalen. 

Ett annat forskningsområde som knyter tillbaka till denna studies inledning och bakgrund 

kunde vara att länka den specialiserade palliativa vården närmare i ett samarbete med 

sjuksköterskor i kommunen för exempelvis stöd, i de fall symtombördan är extra svår.  

Slutligen vore det intressant att genomföra en kvalitativ studie, i fokusgrupp, där 

sjuksköterskor intervjuas angående deras erfarenheter av handledning ( se kliniska 

implikationer).  

 

9.Slutsats  

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva sjuksköterskors roll och erfarenheter 

av att vårda personer med demenssjukdom i livets sista tid. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna beskriver sitt arbete som meningsfullt och med inslag av både glädje och 

sorg. För sjuksköterskorna är det viktigt att vara säker på att de tillsammans med teamet runt 

den sjuke gör allt som går för att det ska bli så bra som möjligt för den som är sjuk i demens 

och dennes närstående. Deras erfarenheter är att få vara både detektiv och uppfinningsrik i 

arbetet för att förstå problem, symtom och möta behov hos den som är sjuk i demens. 

Sjuksköterskorna ingav en känsla av att de ofta får förmedla trygghet och stöd till både 

personer med demenssjukdom, närstående och omsorgspersonal. Att få träffas som 
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sjuksköterskor för handledning och dela erfarenheter, diskutera svårigheter är något som idag 

saknas och sågs som en brist.  
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Bilaga 1. Brev till verksamhetschef  

Bilaga 1 

 

 

Ansökan om tillstånd att få genomföra en studie för magisteruppsats till berörd chef. 

 

 

Datum: 2018 02 10  

 

 

Hej, jag heter Camilla Börjesson och arbetar som sjuksköterska på den palliativa sektionen på 

ett universitetssjukhus. Jag studerar också på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning palliativ vård vid Ersta Bräcke Sköndal Högskola och befinner mig nu i början av 

att skriva mitt examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng.  

 

Jag är intresserad av att intervjua sjuksköterskor som kommer att utgöra underlag för mitt 

examensarbete. Sjuksköterskorna ska ha erfarenheter av och arbeta med personer i sen fas av 

demenssjukdom och där sedvanlig vård övergått till vård i livets slutskede. Intervjuerna 

beräknas börja v.10, 2018 och vara genomförda inom 2 veckor. Sjuksköterskorna kommer 

själva att få välja tid och plats där intervjuerna ska genomföras.  

 

Om du godkänner att studien genomförs vid din verksamhet, är jag tacksam för din 

underskrift som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du har frågor får du gärna ta 

kontakt med mig.  

 

Jag kommer gärna och presenterar resultatet av studien när de föreligger för verksamheten.  

 

 
 

Om Du ger tillstånd till ovan beskrivna studie, vänligen underteckna:  

 

 

Befattning  Namn    Ort och datum  

 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Camilla Börjesson 
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Bilaga 2. Informationsbrev till undersökningspersonerna 

Bilaga 2 

 

 

Förfrågan om att delta i en studie om hur det är att i sin roll som sjuksköterska arbeta 

nära personer med svår demenssjukdom i livets slutskede 

 

 

Datum 2018 02 10  

 

 

Hej, jag heter Camilla Börjesson och arbetar som sjuksköterska på den palliativa sektionen på 

ett universitetssjukhus. Jag studerar också på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning palliativ vård vid Ersta Bräcke Sköndal Högskola och befinner mig nu i början av 

att skriva mitt examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng. 

 

Med anledning av din roll som verksam sjuksköterska inom demensvården tillfrågas du  om 

att delta i denna forskningsstudie 

 

Intervjuerna beräknas påbörjas v10, 2018 och  vara genomförda inom 2 veckor. Du som 

sjuksköterska kommer själv att få välja tid och plats för intervjun som kan komma att ske på 

arbetsplatsen under arbetstid. Intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna återges på ett 

korrekt sätt. Jag beräknar att intervjun kommer ta ca 1 timme.  

 

Du kommer att kontaktas via telefon för att delges information om studien. Du som deltagare 

deltar frivilligt i studien och kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange någon 

orsak. Informationen som samlas in kommer att hanteras strikt konfidentiellt vilket innebär att 

det enbart är författarna till studien samt handledare som kommer ha tillgång till 

informationen. Materialet kommer även vara avidentifierat och endast användas till den 

tilltänkta studien.  

 

 

Vid frågor kontakta gärna mig 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Camilla Börjesson 
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Bilaga 3. Informerat Samtycke 

Bilaga 3 

 

 

 

Informerat samtycke från undersökningspersonerna 

 

Undertecknad ger sitt samtycke till att delta i studien som handlar om sjuksköterskans 

upplevelser och erfarenheter  av att arbeta nära personer med svår demenssjukdom i livets 

slutskede 

 

 

 

Och är informerad om:  

 

 Studiens upplägg och syfte  

 Att deltagandet är frivilligt  

 Att deltagaren kan avbryta sin medverkan när som under studiens gång utan att motivera   

varför  

 Att allt material som samlas in kommer att hanteras strikt konfidentiellt samt att materialet 

enbart kommer användas till den aktuella studien  

 Att deltagarna kommer avidentifieras.  

 

 

 

Underskrift:___________________________________________________  

 

Namnförtydligan:_______________________________________________  

 

Ort och datum:_________________________________________________ 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

Bilaga 4 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrundsinformation: 

 

 Antal år i yrket 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska inom demensvården, har du någon 

vidareutbildning i demenssjukvård? 

 Är de som är boende på enheten inskrivna i allmän palliativ vård? Om i så fall berätta 

vad innebär det? 

 

Symtombild och sjukdomen  

 

 Kan du beskriva den demenssjukes problem och/eller symtom?  

 Hur kan du hjälpa och lindra? 

 Upplever du att vården på boendet kan tillgodose patientens behov och symtom?  

Utveckla? 

 Finns det svagheter/hinder för att vårda personen i livets slutskede på boendet? Berätta 

hur upplever du det?  

 Finns det tillgång till andra resurser som sjukgymnast, arbetsterapeut kurator etc? 

Utveckla? 

 

Sjuksköterskans erfarenhet och tankar  

 Händer det ibland att en demenssjuk patient dör på boendet? Berätta, hur är det? 

 Hur känns det för dig att vårda någon som är i livets slutskede? 

 Vad behöver du för att känna dig trygg med att vårda en demenssjuk patient i livets 

slutskede? 

 

Avslutande fråga: 

 Är det någonting mer du skulle vilja tillägga eller berätta? 

 

Eventuella följdfrågor: 

 

 Kan du berätta om en situation som du tänker särskilt på? Hur var den? 

 Berätta mer, Hur tänker du?
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